
DECRETO 4279/2008 
“Dispõe sobre oficialização de Rua no 
bairro São Francisco neste 
município”. 

    
 

                                             
 
Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito de São Sebastião, no 

exercício de suas atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica do Município, 
 
                                               

D  E  C  R  E  T  A: 
 
                                             
Artigo 1º Fica denominada Rua “SEBASTIÃO PEREIRA”, a faixa de 

terreno localizada no Bairro São Francisco, neste município, conforme descrição abaixo: 
 

“Inicia em um ponto situado no alinhamento do lado esquerdo da Rua 
Stanley Fragel Madeira, esquina com a Rua Sebastião Pereira com 
Rumo SE 36º28’12” e a distância de 57,11 (cinqüenta e sete metros e 
onze centímetros), confrontando nesta extensão com terrenos de quem de 
direito. Neste ponto deflete à direita e segue com rumo SW 58º07’28” e a 
distância de 161,82m (cento e sessenta e um metros e oitenta e dois 
centímetros), confrontando nesta extensão com terrenos de quem de 
direito. Neste ponto segue com rumo SW 37º49’52” e a distância de 
26,64 (vinte e seis metros e sessenta e quatro centímetros), confrontando 
nesta extensão com terreno de quem de direito. Neste ponto segue com 
rumo SW 79º19’34” e a distância de 92,93m (noventa e dois metros e 
noventa e três centímetros), confrontando nesta extensão com terrenos 
de quem de direito. Neste ponto segue com rumo SW 75º42’41” e a 
distância de 12,63m (doze metros e sessenta e três centímetros), 
confrontando nesta extensão com a Travessa Sebastião Pereira. Neste 
11’49” e a distância de 127,52m (cento e vinte e sete metros e cinqüenta 
e dois centímetros), confrontando nesta extensão com terrenos de quem 
de direito. Neste ponto deflete direita e segue com rumo NW 53º57’20” e 
a distância de 11,76 (onze metros e setenta e seis centímetros), 
confrontando nesta extensão com terrenos de quem de direito. Neste 
ponto deflete à esquerda e segue com rumo SW 66º33’33” e a distância 
de 68,31m sessenta e oito metros e trinta e um centímetros), 
confrontando nesta extensão com terrenos de quem de direito. Neste 
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ponto deflete à direita e segue com rumo NW 24º57’11” e a distância de 
8,62m (oito metros e sessenta e dois centímetros), confrontando nesta 
extensão com terrenos de quem de direito. Neste ponto deflete à direita e 
segue com rumo NE 63º02’47” e a distância de 175,20m (cento e setenta 
e cinco metros e vinte centímetros), confrontando nesta extensão com 
terrenos de quem de direito. Neste ponto segue com rumo NE 44º33’17” 
e a distância de 72,62m (setenta e dois metros e sessenta e dois 
centímetros), confrontando nesta extensão com terrenos de quem de 
direito. Neste ponto segue com rumo NE 74º08’37” e a distância de 
10,94m (dez metros e noventa e quatro centímetros), confrontando nesta 
extensão com a Rua José Belmiro Gomes. Neste ponto segue com rumo 
NE 83º49’56” e a distância de 73,86 (setenta e seis metros e oitenta e 
seis centímetros), confrontando nesta extensão com terrenos de quem de 
direito. Neste ponto segue com rumo NE 54º59’02” e distância de 
95,11m (noventa e cinco metros e onze centímetros), confrontando nesta 
extensão com terrenos de quem de direito. Deste ponto segue com rumo 
de NE 57º43”13” e a distância de 64,84m (sessenta e quatro metros e 
oitenta e quatro centímetros), confrontando nesta extensão com terrenos 
de quem de direito. Neste ponto deflete à esquerda e segue com rumo 
NW 36º24’29” e a distância de 38,11m (trinta e oito metros e onze 
centímetros), confrontando nesta extensão com terrenos de quem de 
direito. Neste ponto deflete à direita e segue com rumo NE 49º17’18” e a 
distância de 5,26m (cinco metros e vinte e seis centímetros) até atingir o 
ponto inicial desta descrição, confrontando nesta extensão com a Rua 
Stanley Fragel Madeira e encerrando no perímetro a área de 7440,97m² 
(sete mil quatrocentos e quarenta metros e noventa e sete decímetros 
quadrados).”  

 
Artigo 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

São Sebastião, 29 de setembro de 2008. 
 

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA 
Prefeito 

 
 
 
 
AGC/mcsc 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação data supra. 
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